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I. BENDROJI DALIS 

Kauno tardymo izo1iat0rius (toliau vadinama - istaiga) yra Kaléjimq departamentui prie 
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos (toliau vadinama - Kaléjimq departamentas) pavaldi 
valstybés istaiga, vykdanti kardomajq priemonf; - suémimq ir areéto bausmq, uitikrina istatymq ir 
kitq teisés aktq nustatytas laikymo sqlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems. 

Kauno tardymo izoliatoriaus steigéjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybé. lstaigos kodas - 
300013972, adresas - A. Mickeviéiaus g. 11, Kaunas. Kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq, 
filialq istaiga neturi. 

Istaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, istatymais, kitais 
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisés aktais, LR Prezidento dekretais, LR Vyriausybés 
nutarimais, Teisingumo ministro, Kaléjimq departamento direktoriaus isakymais, kitais teisés 
aktais. 

Istaiga yra vieéasis juridinis asmuo. lstaiga valdo, naudoja ir disponuoja jai patikéjimo teise 
perduotu, pagal panaudq, i§ Lietuvos Respublikos valstybés biudieto skim; asignavimq bei kitq 
éaltiniq isigytu nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu. Istaigos lé§q §a1tiniai 
yra Lietuvos Respublikos valstybés biudieto 1é§os, kasmet skiriamos istaigai i§laikyti, parama, 
nebiudietinés lééos. 

Istaigos finansinc; veiklq kontro1iuoja Kaléjimq departamentas, Teisingumo ministerija bei 
kitos finansinés kontrolés teise; turinéios Valstybés institucijos. 

Istaiga teikia suimtiesiems ir nuteistiesiems socialinq ir psichologine; pagalbq, vykdo saugq, 
veiksmingq laisvés atémimo vietq valdymq, uitikrina laisvés atémimo vietose laikomq asmem; 
iélaikymq, prieiiilrq ir materialini aprfipinimq. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

lstaigos parengtos fmansinés ataskaitos atitinka Vie§ojo sektoriaus apskaitos ir finansinés 
atskaitomybés standartq (toliau - VSAFAS) nuostatas. Finansiniq ataskaitq rinkinys apima 
laikotarpi nuo 2014-01-01 iki 2014-06-30 ir sudarytas paskutinés ataskaitinio laikotarpio dienos 
duomenimis. 

lstaigos apskaitos politika apra§yta 2013 metq metiniame finansiniq ataskaitq rinkinyje. 
Istaiga tvarkydama buhalterine; apskaitq ir sudarydama iinansines ataskaitas, vadovavosi 

bendraisiais apskaitos principais: taikant dvejybinio ira§o, kaupimo, Veiklos tqstinumo, 
perioc1i§kumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio vir§enybés prieé formq. 

Visos ilkinés operacijos ir ivykiai apskaitoje registruoj ami litais ir centais. 
Per ataskaitini laikotarpi apskaitos politika nebuvo keista. 
Reik§mingq ivykiq, kurie gali paveikti tolesneg istaigos veiklq, nebuvo. Apskaitiniai iveréiai 

nebuvo keiéiami, klaidq taisymq nebuvo. 
Iki finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo apskaitoje buvo uiregistruotos visos ataskaitinio 

laikotarpio flkinés operacijos ir ilkiniai ivykiai.
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III. PASTABOS 

1. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita tvarkoma remiantis 13 VSAFAS reikalavimais ir 
finansinés bilklés ataskaitoje rodoma likutine Verne. Visas nematerialusis turtas, kuri sudaro 
programiné: iranga ir techniniai projektai, yra amortizuotas, taéiau naudojamos istaigos veikloje. 
Sukaupta amortizacijos suma 94018, Lt. 

2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 12 VSAFAS reikalavimais 
ir fmansinés bixklés ataskaitoje rodoma likutine verte. Sukaupta nusidévéjimo ir nuvertéjimo suma 
6022907,81 Lt. 

Kauno tardymo izoliatoriui Pusiaukelés namq ikflrimui VI ,,Va1stybf` :s turto fondas“ perdavé 
sesis jvairios paskirties pastatus 250018,45 Lt likutine verte (fmansavimo sumos is kitq saltiniq). 
Du is perduotq pastatq yra itraukti 1 nekilnojamqjq kultflros vemybiq registra, todél apskaitoje 
rodomi tikraja verte. §iq pastatq tikroji verté ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaré 302000,00 Lt. 

I§Ka1éjimL} departamento nemokamai gauta ilgalaikio materialaus turto 13765,18 Lt. sumai. 
Is kompensuota nuompinigiq isigyta ilgalaikio materialaus turto ui 14938,66 Lt. 
Klaipédos probacijos tarnybai perduotas automobilis TOYOTA AVENSIS (isigijimo verté 

58000,00 Lt., likutiné verté 0,00 Lt.). 
Per ataskaitinj laikotarpi nurasyto il galaikio nc-:materialiojo ir materialiojo turto nebuvo. 
3. Atsargq apskaita tvarkoma pagal 8 VSAFAS reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje atsargq likutis sandélyje 169139,27 Lt: is jq mediiagos ir ialiavos - 61811,63 Lt., maisto 
produktai - 627,00 Lt., kuras, degalai, tepalai - 1006,65 Lt., atsarginés dalys ~ 9129.03 Lt., 
rnedikamentai - 2908,94 Lt., flkinis inventorius - 93 656,02 Lt. Atiduotas naudoti Ukinis inventorius 
apskaitomas nebalansinéje saskaitoje, kurio likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaré 
1228980,59 Lt. 

4. Isankstinius mokéjimus ui turta ir paslaugas sudaro ateinanéiq laikotarpiq sanaudos - 
5105,73 Lt. ui automobiliq draudima, kompiuteriq draudima, periodiniq leidiniq prenumerata. 

5. Per vienus metus gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudaro 849810,59 Lt. Is jq 
90390,04 Lt. sudaro gautinos fmansavimo sumos, kadangi pateiktas mokéjimo prasymas Europos 
socialinio fondo agentirai pagal projekta ,,Kokybé:s vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo 
izoliatoriuje ir 8iau1iq tardymo izoliatoriuje“ . UAB ,,Nik1ita“ ir Kauno apygardos probacijos 
tarnybos skola ui sunaudota vandeni, elektra ir siluma sudaro 9464,45 Lt. Sukauptas fmansavimo 
pajamos sudaro 734878,38 Lt. Valstybés biudietui sumokéta, bet nepanaudota nuompinigiq (ui 
Valgyklos, parduotuvés patalpq nuoma) 15077,72 Lt. 

6. Piniginés lésos apskaitomos pinigq ir pinigq ekvivalentq saskaitoje. Pinigai banko 
saskaitose sudaro 121233,41 Lt. (biudieto lésq saskaitoje 11048,00 Lt. likutis susidaré dél pervestos 
UAB ,,Energijos kodas“ garantijos, kurios dél vykstanéio teisminio proceso laikinai naudoti 
negalima, projektq lésos 37196,58 Lt., suimtqjq ir nuteistqjq asmeninés lésos 70803,25 Lt). Kasos 
likuti sudaro suimtqjq ir nuteistqjq asmeniniai pinigai sumoje 2185,58 Lt. 

7. Finansavimo sumos pagal éaltini, tikslinc; paskirtj ir jq pokyéiai per ataskaitini laikotarpi 
pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede. 

8. Trumpalaikius jstaigos isipareigojimus sudaro: tiekéjams mokétinos sumos 66245,90 Lt., 
isiskolinimas darbuotojams ir soc. draudimui ui 2014 m. 06 mén. 462482,00 Lt., bei suimtqjq ir 
nuteistqiq asmeninés lésos 66984,84 Lt. 

9. Vadovaujantis 24-ojo VSAFAS reikalavimais apskaiéiuotos darbuotojq nepanaudotq 
kasmetiniq atostogq rezervas 211368,40 Lt, is jq darbo uimokestis - 164232,67 Lt., socialinio 
draudimo imokos - 47135,73 Lt. Atostogq rezervas skaiéiuojamas viena karta metuose (skaiéiuota 
2013 m. gruodiio 31 d. duomenimis). 

10. Veiklos rezultatq ataskaitoje kitos veiklos pajamas 30016,38 Lt sudaro gauti 
nuompinigiai ui valgyklos ir parduotuvés patalpq nuoma UAB ,,Nik1itai“ . 

11. Kitos veiklos sanaudas 6342,48 Lt sudaro isnuomoto ilgalaikio materialiojo turto
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nusidévéjimas. 
12. Finansinés ir investicinés veiklos rezultatq -72,92 Lt. sudaro: 85,08 Lt. palflkanq 

sqnaudos nuo teismo priteistos sumos ui komunalinius isipareigojimus ir 12,16 Lt. pajamos dél 
teigiamo valiutos kurso pasikeitimo. 

13. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervir§is sudaro 22724,82 Lt. Pajamq ui ilgalaikio 
turto nuomq per ataskaitini laikotarpj gauta 30016,38 Lt., i§ nuompinigiq jsigyto ilgalaikio 
materialaus turto nusidévéjimas sudaro 7291,56 Lt. ` 
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